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monica Aerden

‘Pinning the Tail on the Donkey’

(tekening uit een installatie)
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inleiding

kunstvereniging diepenheim is een presentatieplatform, werkplaats en 
laboratorium voor hedendaagse kunst. verankerd in de landelijke omgeving, 
maar met een internationale horizon toont zij aan dat vernieuwing kan gedijen 
buiten een stedelijke context. onderzoek, experiment, productie, presentatie 
en publieksparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
ook in haar vorm, gemodelleerd naar de duitse kunstverein is zij uniek in 
nederland. dankzij de verenigingsstructuur is zij in staat door te dringen tot in 
de haarvaten van samenleving.  

Kunstvereniging Diepenheim bestaat uit drie samenstellende delen: 
• Het hoofdgebouw aan de Grotestraat, met tentoonstellingen waarin de nadruk 

ligt op ruimtelijke kunst; 
• Drawing Centre Diepenheim, het enige Nederlandse tentoonstellingsplatform dat 

zich volledig op tekenkunst richt;
• De Tuinen van Diepenheim, tuinen ontworpen door hedendaagse kunstenaars, 

o.a. herman de vries, Urbain Mulkers en een jongere generatie kunstenaars 
(Jeroen Kooijmans, Doris Denekamp & Jimini Hignett, Birthe Leemeijer, Edward 
Clydesdale Thomson) die in het kader van het Project The Non Urban Garden 

 de vrijheid heeft gekregen vier ‘tuinen van de 21e eeuw’ te ontwikkelen: 
 respectievelijk de Boomtuin (in een 250 jaar oude eik), de bijentuin If bees are 

few..., De onbegrensde tuinen (70.000 wilde tulpen, die hun weg vinden de 
wereld in) en de Garden Fence.

Het programma voor de jaren 2014 en 2015 staat in het teken van het zoeken naar 
samenhang tussen de drie samenstellende delen. Voor het programma is gekozen 
voor een motto, ontleend aan een gedicht van Ramsey Nasr:

Uitzicht zonder eind

Een motto dat afwisselend uitnodigend en alarmerend kan worden begrepen. 
Nederland is een land van vergezichten. Geen berg of obstakel belemmert de blik, 
elke verhoging of toren is een uitzichtpunt. Maar een uitzicht zonder eind is 
grenzeloos en beangstigend. Een wereld die niet is afgebakend biedt geen 
bescherming of houvast. Dat staat gelijk aan, aldus Ramsey Nasr, een ‘savanne van 
vrije tijd’. Zijn gedicht is een pleidooi voor plaatsbepaling, het oprichten van bakens 
en het bedwingen van het teveel, door het scheppen van kunst. 

Kunst is waar alles om draait in de Kunstvereniging. Kunst die op haar beurt 
houvast zoekt in de domeinen van het individu, de gemeenschap en de natuur. 
Dit motto, Uitzicht zonder eind, biedt aanknopingspunten om een breed tentoon-
stellingsprogramma samen te stellen. 
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Kunst die zinspeelt op alleen zijn, eenzaamheid en vervreemding. Kunst die alleen 
kan ontstaan in de beslotenheid van het atelier als tegenwicht tegen het bom-
bardement van prikkels die steeds de concentratie en contemplatie bedreigen. 
Kunst als uiting van de unieke persoonlijkheid. Kunst die de aandacht vestigt op 
bijzondere sociale verbanden zoals het naoberschap op het Twentse platteland, 
waar mensen bereid zijn een deel van hun individuele status in te leveren voor 
gemeenschappelijkheid. Hieruit groeit een sociaal weefsel dat weerbaar is, flexibel 
en tegen de tijd bestand. Noaberschap is een oud voorbeeld van een echte netwerk-
samenleving, maar dan binnen een besloten geografische locatie in plaats van 
over de lijnen van een beroep of specialisatie. Maar het bestaat ook op basis van 
het inlijven van de bewoners van een buurtschap, waarmee onvermijdelijk anderen 
worden buitengesloten.

Daarnaast leidt het motto Uitzicht zonder eind tot associaties met kunst die onze 
relatie tot de natuur als onderwerp neemt. De natuur is de grootste eenheid 
waartoe iedereen zich noodzakelijk moet verhouden. Tegen de natuur moet je je 
beschermen of wapenen, uit de natuur haal je je voedsel, in de natuur zoek je 
bevrijding van de dwang van stenen muren en sociale verbanden. 
De natuur beangstigt en verbaast. Veel landschappelijke projecten en land-art 
richten zich op het zichtbaar maken van natuurlijke processen, de verbazing die dat 
oproept en de bijna zinloze pogingen van de mens daarin orde aan te brengen. 
Andere zijn gericht op groei en productie, eigenlijk een gevolg van cultuur die 
ingrijpt in de natuur: zie het project Eétjeuitzicht, dat de Kunstvereniging in 2012 
uitvoerde. 
Er is een derde categorie, die van het sublieme, de natuur die te groot en sterk is 
om te bevatten. 
Het poëtische motto levert zo de inspiratie voor drie subthema’s die karakteristiek 
zijn voor Diepenheim:

• natuur;
• isolement;
• noaberschap (als antwoord op isolement).

kunstvereniging

drawing Centre

de tuinen van diepenheim
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Veel bezoekers van de Kunstvereniging hebben vooraf geen duidelijk beeld van 
wat er allemaal te doen is in Diepenheim en wat van ze wordt verwacht. 
Zij melden zich bij één locatie en zijn amper voorbereid op een wandeling langs 
andere gebouwen, tuinen en projectlocaties. De Kunstvereniging wil zich associëren 
met bewegen en meer specifiek aangeven dat er de mogelijkheid is tot dwalen. 
Dwalen is bewegen zonder vooropgezet doel. Het is ook zoeken en (overdrachtelijk) 
de weg kwijt zijn. Het roept ook weer associaties op met weidsheid, isolement, 
‘de tijd nemen’, natuur en landschap.

Het hoofdgebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat (curatoren: Hanne 
Hagenaars en Gijs Asmann) en Drawing Centre Diepenheim (curator: Arno Kramer) 
zijn de uitgangspunten voor dit dwalen. Om de verbondenheid met de omgeving 
aan te geven gaan de tentoonstellingen in deze gebouwen vaak gepaard met 
‘tijdelijke ingrepen in het landschap’ door kunstenaars. 
De samenhang tussen de verschillende elementen wordt bovendien nog eens 
benadrukt door de curatoren van een van de gebouwen twee keer per jaar in de 
beide gebouwen te laten programmeren.

the non urban garden

Jeroen Kooijmans, Doris Denekamp & Jimini Hignett, Birthe Leemeijer, Edward Clydesdale Thomson
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2  herfsttentoonstelling ‘onschuld’

Diepenheim kan makkelijk worden gezien als het ultieme onschuldige landschap. 
Het relatief onaangeroerde landschap, het Gazebo (hostatuin met meer dan 
1300 hostasoorten) en de tuinen die de Kunstvereniging in de directe omgeving 
van Diepenheim realiseerde tonen een puur en aan romantische sentimenten 
appellerende omgeving van zuivere onbedorvenheid, met zijn prachtige landgoede-
ren, parkbossen en aangeharkte tuintjes. Maar hoe onbedorven zijn de omgeving 
en haar bewoners eigenlijk? 
En ziet onschuld er overal hetzelfde uit? In de groepstentoonstelling ‘Onschuld’ 
worden de kunstenaars door de curatoren Hanne Hagenaars en Gijs Assmann 
gevraagd te reageren op de directe omgeving van de Kunstvereniging en een 
visueel onderzoek te doen naar deze vraag. De expositie wordt aangevuld met 
werken die  de vraag naar de onschuld  van het landschap en het menselijke 
handelen in zich dragen. 

De tentoonstelling Onschuld wordt opgebouwd in een ritme van menselijk 
handelen (schuld en onschuld) en het landschap als neutraliserend punt.
Het landschap absorbeert alles, het neemt het menselijk handelen op in een groter 
geheel, maakt het tot onderdeel van de kosmos, de grote oneindigheid van de 
seizoenen die uiteindelijk het menselijk handelen nivelleert. Het passeren van de 
tijd reflecteert zich in het landschap. De vraag naar onschuld, naar goed en kwaad  
is een vraag die oplost in de oneindigheid.
In de expositie zullen tekeningen en schilderijen en collages die de vraag naar de 
onschuld van de mens in zich dragen worden afgewisseld met landschappen, 
de tentoonstelling krijgt een ritme dat doet denken aan de kruiswegstaties. 

monica Aerden

‘Pinning the Tail on the Donkey’

(installatie)
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3   de kunstenaars

In het hoofdgebouw van de Kunstvereniging (Grotestraat) 
zal in de periode 21 september – 1 december nieuw werk te zien zijn van:

1
 Elke Baggen 
(http://www.elkebaggen.nl en http://www.beelddragers.nl/blogposts/24) 
maakt sculpturen en installaties. Hierin onderzoekt zij de scheidslijn tussen wat 

natuur is en wat door mensen gecreëerd wordt: ‘Opgroei-
end in Limburg heb ik als kind vaak met mijn voeten in de 
modder gestaan maar als tiener deed internet zijn intre-
de en vond ik het leuker om al mijn vrije tijd achter de 
computer van mijn vader 
te zitten. Ik zou willen dat ik in de gereedschapsschuur 
had gespeeld maar ik ben nu veel beter met de photo-
shop toolbar. In het bos gebruik ik mijn iPhone als kom-
pas en mijn desktop is een zonsondergang. 
Het menselijk handelen en in het bijzonder technologie 
wordt bij uitstek gezien als iets onnatuurlijks en vormt 
daarmee een bedreiging voor het pure en paradijselijke. 
Maar de natuur als pure onschuld bestempelen is nogal 
naïef, gezien de bruutheid in natuur- en dierlijk geweld. 
Technologische vooruitgang loopt parallel aan een 
hogere welvaart en daarmee humanere leefomstandig-
heden. 
De manier waarop deze entiteiten met elkaar verbonden 
zijn en het feit dat technologische ontwikkelingen zich 

niet laten controleren kan daarom net zo goed als een natuurlijke ontwikkeling 
worden gezien. In mijn werk probeer ik het contrast tussen natuur en cultuur te 
vervagen. Het gat tussen technologie en onschuld te dichten. Dit doe ik door 
culturele en technologische ontwikkelingen als natuurlijk te beschouwen en 
objecten te maken die aan deze logica beantwoorden.’

2
 Marielle Videler 
(http://www.mariellevideler.nl)
Sinds haar eerste bezoek aan Brazilië in 2009 is kunstenares Mariëlle Videler 
gefascineerd geraakt door de cultuur en levenswijze van de indianen. Zo geloven de 
Guaraní indianen in een land zonder kwaad. En streven de Kalapalo indianen, 
wonend in het Xingu-reservaat, naar ifutisu: een genereus leven zonder openlijke 
agressie. Tegen de achtergrond van het kolonialisme van de Europeanen en het 
huidige wereldwijde destructieve landbouwnetwerk kiest Videler bewust voor het 
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niet zelf opzoeken van inheemse stammen. Zij gebruikt technieken die in de antro-
pologie en sociologie gebruikt worden én in de kunst. Door middel van de taal 
van tekeningen, performance en installatie creëert zij een tijdelijke ruimte voor 
ontmoeting en debat in een poging een werkelijk open dialoog te starten. 
Hiermee onderzoekt en registreert zij het karakter, de overeenkomsten en verschil-
len in haar eigen cultuur en rituelen en die van de door haar onderzochte cultuur. 
Vergelijkbare technieken zal zij toepassen in Diepenheim, om het landschap en zijn 
bewoners te doorgronden.

In Drawing Centre Diepenheim (Kuimgaarden) 
zal in de periode 21 september – 1 december de video te zien zijn van: 

 Jan Dietvorst 
(http://www.jandietvorst.com)
After the battle 

Drie films over de herinnering aan Wereldoorlog 1 (Winter Prayers 2006, The Scrap-
iron Age 2008, War is Over 2011) zijn in After the battle tot één versie gemaakt. 
De zoektocht naar resten op de voormalige slagvelden in het glooiende landschap 
van Noord-Frankrijk en België vindt haar oorsprong in een combinatie van mate-
rialistische, ideologische en psychologische motieven. Geschiedschrijving blijkt niet 
te scheiden van de persoonlijke levensloop van de betrokkenen. Gezien de grote 
hoeveelheid oorlogstuig in de bodem is een dergelijke bezigheid niet zonder 
gevaar. Op het strijdtoneel liggen ook nog de vele duizenden als vermist opgegeven 
soldaten. Hoe krijgen zij een plaats in het verhaal dat de zoeker zichzelf en de 
toeschouwer voor houdt?  
Over de oorzaken van Wereldoorlog 1 is veel gepubliceerd, je voelt daarin als het 
ware de behoefte om deze onverwachte rampspoed met aanwijsbare redenen te 
plaatsen en wellicht zelfs een zin te geven. Populair bij verklaringen is de ‘oorlogs-
wil’ van staatshoofden zoals die van de Duitse keizer Wilhelm II of Tsaar Nicolaas II 
van Rusland. De grote massa’s aan oorlogsslachtoffers worden in een dergelijk 
manicheïstisch perspectief doorgaans uitsluitend met onschuld geassocieerd. 
Burgers, vrijwilligers en dienstplichtigen staan tegenover beroepsmilitairen, 
ondernemers en politici. Het is vooral deze eerste groep van burgers, vrijwilligers 
en dienstplichtigen waarmee de amateur-historici, die in After the battle zijn 
geportretteerd, zich verwant voelen. Sommige zien hun marginale positie 
gespiegeld in de positie van de frontsoldaat in zijn loopgraaf aan de Somme. 
Onschuldige slachtoffers zijn de brandstof van de geschiedenis en om die reden de 
aandacht meer dan waard.        
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In de beide gebouwen zal voorts werk te zien zijn van:

1
 Riëtte Wanders
Zij maakt houtskooltekeningen en beelden van oude 
pakdekens. In haar werk gaan schoonheid en woede, 
horror en poëzie de strijd met elkaar aan. Wandsculptu-
ren van verlepte bloemen steken uit de muur als afweer-
geschut. Gitzwarte houtskool-tekeningen laten organi-
sche vormen zien die elkaar verdringen in een poging op 

te stijgen, daarnaast een serie kleine tekeningen waarop de mens zich van zijn 
meest duistere kant laat zien. Voor de tentoonstelling in Diepenheim schildert zij 
een landschap direct op de muur, dat in combinatie met de houtskooltekeningen 
en de sculpturen, het ritme tussen landschap en het menselijk handelen versterkt. 
Wanders maakt voor ‘Onschuld’ een muurschildering en toont autonome 
tekeningen.

2
 Pedro Bakker
Grote tekeningen in prettig aandoend aquarelkleuren, over de persoonlijke 
geschiedenis van de moeder van de kunstenaar. In een psychose wurgde zij een 
van zijn broertjes. Hoewel als kind nog niet op de hoogte van de ware toedracht, 
voelde hij dat iedereen zijn moeder veroordeelde. Bakker toont in deze hommage 
aan zijn moeder ‘Burned home’ in ‘Onschuld’, waarin de ‘schuld’ van zijn moeder bij 
de dood van haar zoon wordt verwerkt.

3
 Chiaki Kamikawa
Het werk van deze jonge Japanse kunstenaar heeft wat 
trekken van Manga. Zij ademt een sprookjes-
achtige, mysterieuze sfeer die soms naïef aandoet, maar 
tegelijkertijd ook gewelddadig. Kamikawa toont twee- en 
driedimensionale tekeningen in ‘Onschuld’.

4
 Cuny Janssen
‘Het intrigerende van de natuur is dat ze onverschillig is. 
Wat er ook gebeurt, de natuur groeit door, zoals de mens-
heid ook altijd doorgaat. Alles in de natuur is biologisch 
bepaald, en toch worden we door de aanblik ervan enorm 
geraakt. Ik zoek in landschappen – soms heel lang – naar 
de energie van de schepping. Soms is er een ogenblik, een boom, een patroon, vaak 
ook een soort licht, waarop ik een vorm van herkenning heb, van iets dat niet te 
bevatten is. Naar dat moment zoek ik’.
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5
 Monica Aerden
Het thema onschuld in het werk van Monica Aerden zit in haar voortdurende 
verwondering over de verschijning van de mensen, de dieren en de dingen, die 
zonder intentie, een ‘uitvergroting’ of ‘karaker’ zijn in het grote spel met mensen- 
dieren- en dingenregels. Shakespeare van alle tijden. 
Aerden tekent na, knipt en plakt, en maakt combinaties van figuren uit verschil-
lende tijdspannen en verschillende werelden, fictief en feitelijk, mensen, dieren, 
grotesken, circusdirecteuren, poppen. Ze plaatst ze in een theaterachtige of 
landschappelijke setting door ze ritmisch in de ruimte op te stellen. Aerden toont 
een installatie van tekeningen en maakt een muurschildering in ‘Onschuld’.

6
 Charles Landvreugd
Zijn video Destination Inner Space is een herontdekking van inspiratiebronnen uit 
zijn jeugd. Deze hebben indruk gemaakt zonder dat de esthetische, sociale of 
politieke betekenis ervan toen duidelijk was. Ze dienen in de tentoonstelling als 
basis voor een collage van elementen die ontdaan zijn van hun originele betekenis. 
In relatie tot het thema zou je kunnen zeggen dat de elementen die destijds in 
onschuld geconsumeerd zijn nu, nadat de betekenis bekend is geworden, hiervan 
zijn ontdaan. 
Landvreugd toont ‘Motv nr. 6: Destination Inner Space’ over identiteit en de discus-
sie over een zwarte Europees Cultureel Canon.

7
 Hans van Hoek
In de tentoonstelling ‘Onschuld’ toont Hans van Hoek 
keramische sculpturen. 
Voor Van Hoek, ook als schilder werkzaam, staat ambachtelijk-
heid en het motief ‘landschap’ centraal in zijn werk. 
Zijn schilderijen zijn, als vormgegeven intellectuele en 
spirituele arbeid, altijd gecompleteerd met een zware, 
ambachtelijke, met de handen gebeeldhouwde, lijst. Zijn stijl 
van werken is zowel afgewogen als direct. Daarmee hebben 
de beelden die hij toont een bonkige vanzelfsprekendheid, 
aards en hemels tegelijk. Ze hebben nadrukkelijk contact met 
de ondergrond middels een handgemaakte lijst, maar lijken 
toch ook de weg naar boven te zoeken. 
Zoals de natuur zelf.

8
 Fred Velders 
toont handgemaakte boeken, sieraden en kleden. Voor de kleden produceert 
Velders zelf strengen die hij oorspronkelijk maakte van zijn eigen oude gebreide 
truien die werden uitgehaald en de garens verwerkt tot strengen. Deze werden 
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samengevoegd tot ronde kleden waarbij de binnenzijde van de cirkel opgevuld 
werd met in verschillende vormen samengewerkte vlechten die door de herhaling 
van de verschillende kleuren van de strengen een geschilderd effect verschafte. 
Recentelijk werkt Velders vooral met verzamelde truien uit kringloopwinkels. 
De kleden van Velders hebben vele verwijzingen naar de schilderkunst. 
Tegelijkertijd hebben ze het mediterrane palet van de post-impressionistische 
schilders als Bonnard en Seurat, als ook het woeste storm-achtige van outsider 
schilders als Wölfli en Corbaz; overwogen en naïef tegelijkertijd. 
In de sieraden en boeken die Velders toont laat hij de (autobiografische) bronnen 
van zijn werk zien.

9
 Friso Keuris
Als (portret-)fotograaf verwierf Keuris grote 
bekendheid met reportages in diverse tijd-
schriften maar vooral met ICTY en Dutchbat III. 
In beide series documenteert Keuris de moderne 
geschiedenis door eerst het Joegoslavië 
Tribunaal te fotograferen en daarna alle 
soldaten van het voormalige Verenigde Naties 
bataljon uit Srebrenica te portretteren en hun 
verhalen op te tekenen. 
Recentelijk startte Keuris een werk dat zijn eigen 
geschiedenis toont met dezelfde precisie als hij die gebruikte voor zijn eerdere 
projecten: eerlijk, direct en openhartig. Dit werk zal getoond worden in ‘Onschuld’.

10
 Wouter Klein Velderman
‘Onschuld’ toont van Klein Velderman werken uit de serie 
‘Mer-à-boire’. Over deze serie zei de kunstenaar zelf: 
‘De uitdrukking “c’est pas un mer à boire” – letterlijk: het 
is geen zee om leeg te drinken – wordt gebruikt om aan te 
geven dat een klus, die omvangrijk lijkt, toch eigenlijk wel 
meevalt. Een beeld maken is voor mij altijd een omvang-
rijke klus. Als een klus omvangrijk is krijgt het resultaat 
vaak een interessante schoonheid en betekenis. 

Een bezigheid die zo groot is, dat hij wordt vergeleken 
met het leegdrinken van de zee, kan binnen het maakpro-
ces op veel manieren ontsporen. Daardoor weet je eigen-

lijk al vantevoren dat “Mer-à-boire”, op een teleurstelling uit zal lopen’. 
Klein Velderman beschrijft met deze spanning tussen het onbevangen beginnen aan 
iets en de teleurstelling die op de loer ligt anderzijds bij uitstek de kwaliteiten van 
onschuld. Vandaar zijn deelname.
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11
 Eiko Ishizawa
Ishizawa maakt beelden die de spanning tonen tussen 
natuur en cultuur. Als bronnen voor haar werk gebruikt ze 
vaak nieuwsitems. Tijdens het maakproces probeert ze de 
symbolische en visuele consequenties van deze verhalen 
zichtbaar en voelbaar te maken. Zo leek het nieuwsbericht 
van de tragische dood van de beer Bruno in Zuid-Duitsland 
voor Eiko de dimensies te hebben van een klassiek Grieks 
drama. Voor Eiko leek Bruno’s verhaal een moderne fabel te 
zijn en in de installatie The great sleeping bear heeft zij 
geprobeerd Bruno’s positie voelbaar te maken door 
zijn dode lichaam op te voeren als handelswaar. 
Ishizawa neemt in haar werk de rol aan van kluizenaar 

en observator van het dagelijkse. In ‘Onschuld’ toont Ishizawa een 3 meter lang 
kleed (‘The beautiful nature’) en een abstract landschap (‘The Outside of the 
Outside is the’).

12
 Outsider art (lenen van de collectie van Joost van den Toorn)
Beeldend kunstenaar Joost van den Toorn is een gepassioneerd verzamelaar van 
outsider kunst, of beter Art brut. Uit zijn collectie worden landschapstekeningen 
getoond van – meestal autodidactische – kunstenaars, die de regels van de conven-
tionele kunstwereld negeren of afwijzen en buiten de marges daarvan min of meer 
geobsedeerd hun eigen vormtaal en thematiek vervolgen, soms doordat de betref-
fende kunstenaars lijden aan psychische stoornissen, of verbleven in inrichtingen en 
gevangenissen. Het niet-academische karakter van deze werken en het subversieve 
en weerbarstige is reden ze op te nemen in ‘Onschuld’.

13
 Luuk Wilmering
Wilmering maakt collages, foto’s, installaties en edities. 
Zijn werk is zowel kritisch als humoristisch en gaat op 
verschillende manieren in op maatschappelijke en 
modernistische vragen. In de serie Bird needs shelter 
bevraagt Wilmering met verschillende methoden de 
relatie tussen de natuurlijke en door de mens gemaak-
te omgeving. Met collagetechnieken en door gewiekste 
naamgeving plakt hij overlevingsstrategieën van vogels 
op de menselijke omgeving en neemt hij de menselijke 
drang om de natuur te categoriseren op de hak. 
‘Onschuld’ toont enkele series van WiImering, waarin 
vogels – bij uitstek symbolen van onschuld – figureren.
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14
 Marcel Reijerman
Marcel Reijerman is een uitgesproken eigenzinnige kunstenaar: hij tovert ons zaken 
voor die we nooit hadden kunnen bedenken. Hij tekent een innerlijke wereld, 
verwant aan onze werkelijkheid, maar gefilterd door bespiegelingen, hallucinaties 
en dromen. Gebruikmakend van niet-hiërarchische visuele modellen en tradities, 
zonder centraal perspectief, toont hij een verhaal als een aantal gelijktijdige gebeur-
tenissen. Hij grijpt zo terug op de manier waarop schilders in de late Middeleeuwen 
en de vroege Renaissance de wereld voorstelden: plat werd bol en vlakke voorstel-
lingen kregen een verschiet. Die verschillende manieren worden gelijkwaardig en 
door elkaar heen gebruikt, waarbij hij boven- en benedenwereld, waarheid en 
illusie, realisme en verbeelding, en werkelijkheid en fantasie mengt. De tekeningen 
van Reijerman kun je in heel veel tijd niet leegkijken: integendeel, terwijl je kijkt 
worden ze voller en voller (tekst deels ontleend aan Arno Kramer, Cees de Boer en 
Alex de Vries).

15
 Robbert Weide 
verhoudt zich in zijn sculpturen en videowerk tot de dingen en situaties in zijn 
dagelijkse en nabije omgeving. Hij wil vooral een bepaalde sfeer oproepen. 
A sculpture trying to say ‘mensen’ (2011) bestaat uit een ventilator en twee lepels 

die telkens bewegen zodra het woord ‘mensen’ via een 
luidspreker wordt uitgesproken. De ongerijmdheid van 
een diversiteit aan voorwerpen komt op meesterlijke 
wijze naar voren in de video Contacthing (2013): tergend 
langzaam tast de kunstenaar met een microfoon de 
buitenkant van objecten af. 
Het versterkte schraperige geluid zorgt ervoor dat wij ons 
zeer goed kunnen verplaatsen in de fysieke aanraking 
met zoiets als een schoonmaakborstel, en fles, een stoel 
of schuurspons. Dezelfde geestigheid zit in Extensions 
waarin een tweetal microfoonstandaards heen en weer 
bewegen. De wapperende haarextenties herinneren aan 
optredens van zangeressen uit een ver verleden. 
In ‘Onschuld’ toont Weide het werk ‘Extensions’.
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4   Wandeling door pieke Werner

 Pieke Werner 
(http://www.gerritrietveldacademie.nl/en/final-works/2012/beeld-en-taal/pieke-werner
en http://mistermotley.nl/Hanne_Hagenaars/2013/06/10/Pieke_/)
schrijft teksten en maakt installaties. de atmosfeer van haar werk is onmisken-
baar optimistisch. haar werk ontstaat vanuit observaties van het dagelijks 
leven: kleine gebeurtenissen in huis, rituelen of het straatbeeld van haar woon-
omgeving. in deze alledaagse observaties komt enerzijds de schoonheid en 
vanzelfsprekendheid aan het licht waarmee het dagelijks leven zich schijnbaar 
ongezien voordoet en anderzijds de gedachte dat alle grote thema’s in het 
leven ons constant omringen in kleine dingen. Zij ontdekt thema’s als liefde, 
hoop en verwondering en maakt ze herkenbaar door middel van uitvergroting 
en stilering. 

Pieke Werner is uitgenodigd om in het buitengebied een wandeling  samen te 
stellen die ingaat op de vragen rondom Onschuld en de wandelaars de natuur 
geïntensiveerd zal laten beleven. Zij wil hiermee de omgeving van Diepenheim iets 
woester en wilder maken, minder georganiseerd door mensen. Haar oogmerk is om 
een wereld te ontsluiten die er (mogelijk) (al) is: onder het oppervlak van de dingen, 
buiten de controle van de mensen die er wonen en er schijnbaar heersen. 
Iets dat wortelt in het verleden maar nog altijd levend is in de aard van de mensen 
en de dieren, voelbaar in de wegen die we lopen. Ze wil het hebben over hoe we 
landschappen afbakenen, en hiermee onszelf afbakenen. We lijken gesloten 
systemen, maar zijn ongemerkt vanzelfsprekend onderdeel zijn van het geheel. 
Door deze wandeling wil zij de mens (impliciet) aan zijn dierlijkheid herinneren, 
onder andere door diens zintuiglijkheid aan te spreken. Het directe beleven en de 
primaire indrukken zijn daarom belangrijk. 
Omdat geluid en muziek direct op ons limbisch systeem inwerken (onze reptielen-
hersenen: evolutionair het oudste en meest primitieve hersendeel van ons brein, 
waar motivatie, genot en emotie gereguleerd worden), denkt zij dat daar groten-
deels de sleutel ligt tot de verdierlijking van de mens. 

territorium
De wandeling zal onze meest elementaire en primaire levensbehoeftes en 
neigingen blootleggen: het verlangen naar lichamelijkheid versus een solitair 
bestaan, de neiging om anderen aan te trekken of weg te jagen, het samenleven 
met andere soorten en soortgenoten, het afbakenen van je eigen ruimte, je 
territorium. Het eigen territorium is zowel een plek om te verdedigen als een plek 
om vanuit te verleiden. Wiens hol lijkt het meest op een vesting, wiens roep is het 
meest imponerend? Wie heeft het mooiste nest, de schoonste zang? En bouwen en 
zingen we misschien ook gewoon omdat we het leuk vinden, omdat we er plezier 
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uit halen te leven naar onze aard?  Daarnaast zal zij een spel spelen met de schaal 
van onze territoriumdrift. Van wie is de natuur? Kun je iets je eigen grondgebied 
noemen? Wat betekent het om een gast te zijn, een voorbijganger? 
Pieke Werner zal voor de wandeling gebruik maken van: 

• geluiden, door middel van iPods en koptelefoons
Het grootste deel van de wandeling zal hoorbaar zijn via de koptelefoon. 
Op deze manier is het mogelijk om heel diep in iemands hoofd te kruipen, min 
of meer op het ritme van diens voetstappen. Daarbij wordt op een sobere manier 
gebruik gemaakt van geluid, muziek en klank;

• een speciaal vormgegeven boekje met verhalen, routes en tekeningen;
• kleine interventies in het landschap.
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5    educatief programma

Het afgelopen jaar heeft Kunstvereniging Diepenheim de banden met het primair 
en voortgezet onderwijs flink aangehaald. Tijdens de zomertentoonstelling 
Easy Living waren er in totaal 10 schoolgroepen een halve dag te gast bij de 
Kunstvereniging om in workshops actief kennis te maken met het aanbod. 
Naar aanleiding van de najaarstentoonstelling KABRA: Descendants Exchange van 
Remy Jungerman zijn het vooral de volwassenen geweest, die in een open atelier 
zelf aan de slag zijn gegaan met patronen en materialen. In de afgelopen winter 
waren in anderhalve maand tijd meer dan 1.000 leerlingen van basisscholen overal 
uit de Hof van Twente te gast bij de Kunstvereniging om zich te verdiepen in het 
werk van Bettina Krieg, die een site specific werk op de muur van het Drawing 
Centre maakte. Vervolgens mochten zij zelf op de muren tekenen.

Het thema Onschuld in combinatie met het landschap biedt een uitstekend 
aanknopingspunt om verschillende doelgroepen te laten kennismaken met 
Kunstvereniging Diepenheim als ‘kunstinstelling zonder muren’. 
De workshops zullen zich daarom zowel binnen als buiten afspelen. Zij bieden 
tegelijkertijd de gelegenheid om verbanden te leggen tussen kunst, cultureel erf-
goed en natuureducatie.

 Een onschuldig landschap?
Het landschap rond Diepenheim toont de natuur in haar seizoenen; bij zonnig, 
donker en nat weer. Niet alleen toont het landschap de pracht en de grilligheid van 
de natuur, het laat ook de geschiedenis zien van zijn omgeving. Op het eerste 
gezicht zie je deze verhalen niet direct, maar als iemand de verhalen achter de 
beeldelementen in het landschap vertelt, bekijk je het landschap heel anders. 
Zoals een oma de veranderingen in haar dorp omschrijft aan haar kleinkind, zoals 
de familie van een slachtoffer laat zien waar het ongeluk gebeurde en zoals oude 
foto’s verbeelden hoe het vroeger was. Dorpen zijn uitgedijd, bomen gekapt, 
pleinen opnieuw ingericht, wandelpaden zijn ontstaan en wijken verpauperd. 
Een landschap wordt beschreven door literaire meesters, verbeeld door kunstenaars 
en muzikaal tegemoet gezongen. Het landschap veranderde door de ogen van deze 
creatieve mensen. Denk aan de Mont Saint Victoire die vele malen door Cézanne is 
geschilderd, de Zeeuwse kust die de nummers van Bløf heeft beïnvloed. Of zoals in 
Oorlogswinter van Jan Terlouw het verhaal nog tragischer wordt gemaakt door het 
mistroostige landschap. 

De verhalen die ontstaan in het landschap vormen een onzichtbare laag hierover-
heen. Af en toe wordt die laag zichtbaar doordat de historie herkenbaar is aan-
gegeven, zodat iedereen de historie van een plek kent: een monument, een 
bloemenkrans of een koperen plaat. 
Soms brengt een kunstenaar zo’n extra laag aan in het landschap.
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 Vragen bij tentoonstelling ‘Onschuld’

In de tentoonstelling staan drie vragen centraal:

• Wat wil je zien? 
• Wat wil je niet zien?
• Wat voegt de kunstenaar toe aan het landschap?

Is het een keus wat je wilt zien en wat je niet wilt zien? Waar laat de kunstenaar je 
naar kijken? Waar wordt je gedwongen naar te kijken in dit werk? Wat valt direct 
op? Ziet iedereen hetzelfde of ziet iemand andere dingen in een kunstwerk dan jij? 

A Workshop de tweede Laag

Deelnemers workshop 
Doelgroep:  

• havo/vwo leerlingen onderbouw; 
• havo / vwo leerlingen bovenbouw;
• Open Atelier voor cursisten van 8 tot 88 jaar.

De duur van de workshop is 2,5 uur. 

Inhoud activiteit
De workshop kan meteen worden gestart midden in een landschap in de nabije 
omgeving van Kunstvereniging Diepenheim. Aldaar bekijken en bespreken we 
het landschap. Welke verhalen liggen hier als een laag over het landschap? 
Stel: over honderd jaar wil men het verhaal van onze tijd vertellen, het verhaal van 
nu, welke voorwerpen, materialen en elementen zouden we aan hen kunnen laten 
zien? De leerlingen verzamelen losse elementen uit het landschap. De ene leerling 
zal verloren peuken en ander afval verzamelen, een andere leerling verzamelt 
bijvoorbeeld eikenbladeren en verschillende soorten takken. 
Met de verzamelde elementen duiken we het atelier in. Aldaar vormen de leer-
lingen van hun gevonden voorwerpen een assemblage: een beeld dat onze tijdgeest 
laat zien. Met de leerlingen bespreekt de docent hoe je een assemblage samenstelt. 
Welke elementen zijn volgens jou belangrijk? Welke vormen plaats je waar? 
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de basismaterialen die in het atelier 
klaarliggen, zoals hout en schuimsoorten. Uiteindelijk wordt het beeld in verf 
gedompeld, waardoor alle elementen een kleur krijgen. In een ideale situatie wordt 
het beeld na afloop teruggeplaatst in de natuur. Alle gekleurde beelden in het 
groene landschap zullen elk een verhaal vertellen over een beeldelement uit het 
landschap.
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B Workshop Droomtuin

Educatieve activiteit ‘Droomtuin’ n.a.v. het werk van Elke Baggen uit de tentoon-
stelling ‘Onschuld’ en het werk ‘De Boomtuin’ van Jeroen Kooijmans, een van de 
Non Urban Gardens, die in het voorjaar van 2014 zijn opengesteld. De Boomtuin is 
een tuintje, door de kunstenaar gemaakt in de top van een 250 jaar oude eik. Door 
middel van een wenteltrap kan men de ‘tuin’ daadwerkelijk bereiken. 

Deelnemers workshop 
Doelgroep 
• voortgezet onderwijs- onderbouw;
• basisschool groep 7 en 8;
• basisschool onderbouw 
 (programma aanpassen; korte wandeling naar de ‘Boomtuin’); 
• Open Atelier voor cursisten van 8 tot 88 jaar.

Tijdsduur
De duur van de workshop is 2,5 uur. 

Alternatief indien een kortere tijdsduur gewenst is: de leerlingen voeren de collage/
tekenopdracht in de klas uit. 
Nabespreking van het resultaat bij de Kunstvereniging onder begeleiding van 
het educatie-team. Dit kan bijvoorbeeld door de werken bij elkaar te hangen. 
Samen een tentoonstelling maken is leerzaam en je kunt het werk goed bespreken.

Inhoud activiteit
Korte uitleg van het thema ‘Onschuld’ van de tentoonstelling bij Kunstvereniging 
Diepenheim: het relatief onaangeroerde landschap rond Diepenheim, hoe onbe-
dorven is de omgeving en zijn bewoners eigenlijk?, menselijk handelen tegenover 
oneindigheid van de seizoenen etc.

Een van de exposanten, Elke Baggen, onderzoekt de scheidslijn tussen wat natuur is 
en wat door mensen gecreëerd wordt. Haar sculpturen en installaties leveren veelal 
een vervreemdend beeld op doordat zij de voor ons ‘bekende’ elementen in een 
andere context gebruikt.  
Door welke elementen in het landschap en de Diepenheimse cultuur hebben de 
andere kunstenaars zich laten inspireren en hoe hebben zij dit vorm gegeven? 
We kijken naar de verschillende kunstuitingen. 

Vervolgens leggen we de educatieve opdracht uit en gaan de leerlingen zelf aan 
de slag om hun eigen landschap in de vorm van een droomtuin weer te geven. 
We vragen de leerlingen of ze willen letten op de aspecten schuld – onschuld. 

Korte fietstocht met de groep door een stukje eeuwenoud cultuurlandschap van 
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Diepenheim. Rondje langs o.a. begraafplaats – Regge – kasteel Westerflier – 
Boomtuin van Jeroen Kooijmans – Schipbeek en weer terug (alternatief voor 
jongere doelgroepen: korte rondwandeling; onderdeel route van Pieke Werner) of 
een bezoek aan het onlangs gereedgekomen ‘Fechner-monument – de waterlelies’ 
bij Kasteel Het Nijenhuis.

Op deze manier ervaren de kinderen zelf het landschap. Gelet kan worden op de 
verschillen in landschap onderweg; wat is natuur; wat is gecreëerd door de mens; 
is een boom een boom of is er een iets mee gedaan zoals nestkastjes, beweg-
wijzeringsbordjes; de Regge; welke vogels kun je ontdekken? Bruggetjes? 
Zijn er andere dieren? Ook kun je de verschillende kleuren in het landschap ont-
houden. Wat is de betekenis van onschuld voor jou? Wat valt je op in dit landschap? 
(vragen afhankelijk van niveau van de groep). 

De Boomtuin van Jeroen Kooijmans en de Schipbeek (het uitzicht over de Schipbeek 
en weilanden nemen we nog even mee) zullen het eindpunt zijn en we fietsen via 
de oude Borculoseweg weer terug naar de Kunstvereniging. 

De trap van Jeroen Kooijmans die naar zijn besloten, intieme tuin leidt is onze 
inspiratiebron. Hoe ziet jouw stukje landschap eruit? Met andere woorden: 
hoe ziet jouw droomtuin eruit? Is dit een tuin met alleen tuinkabouters of wil je er 
jouw ultieme droomtuin van maken met bloemen, vlinders, bomen en planten? 
Of worden er industriële elementen in verwerkt en is er niets meer te zien van de 
natuur? 
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Door kinderen letterlijk naar boven te laten kijken, door de takken van de boom, 
kunnen zij de verbeelding weergeven in hun eigen droomtuin. Indien het kunstwerk 
al geopend is voor publiek, kunnen zij uiteraard met de trap omhoog klimmen om 
te kijken hoe Jeroen Kooijmans zijn droomtuin (boomtuin) heeft verbeeld. 

Op een groot vel papier (A2-formaat) kunnen de leerlingen werken met potlood, 
kleurpotlood, collage, (water)verf, ecoline, oliekrijt etc. De verschillende materialen 
(incl. tijdschriften om uit te scheuren) worden klaargezet en zij kunnen daar zelf een 
keuze uit maken.

C Praktische kijkopdracht bij de tentoonstelling 
 (facultatief, ter introductie van A en B)

• Omschrijf voor een blinde wat je ziet (een van de leerlingen omschrijft een 
bepaald werk voor een andere leerlingen, die het kunstwerk niet zien).

 In de omschrijving worden de verschillende beeldaspecten genoemd zodat de 
leerlingen een helder beeld krijgt van het werk zonder het zelf te zien. 

 Na de omschrijving maken de leerlingen een tekening naar aanleiding van de 
omschrijving, hierna controleren ze hun eigen werk met het kunstwerk.

• Toevoegen van object uit landschap aan een kunstwerk
 Verschillende natuurmaterialen zijn verzameld voor de leerlingen. Takken, 
 bladeren, rietstengels, gedroogde bloemen. Net als Elke Baggen voegen leer-
 lingen een bestaand element toe aan een werk. Welk natuurelement voeg jij toe 

aan welk werk? Door elementen op een bepaalde wijze te moeten toevoegen 
aan een werk ga je weer opnieuw naar de tentoonstelling kijken: met een andere 
kijkvraag. 
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 Colofon

kunstvereniging diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
 

Projectteam ‘Onschuld’:
 
michiel van der kaaij, intendant
hanne hagenaars & gijs Assmann, curatoren
ingeborg Wind, productie
frits rietman, techniek
gerry voskamp, algehele ondersteuning en coördinatie suppoosten 
rob Baas, pr & marketing

Werkgroep Educatie Kunstvereniging Diepenheim,
educatief advies:

Janine eshuis
marianne Jonkhans
Aafke nibbelink
Wieke teselink
ingeborg Wind

Voor meer informatie: 
michiel van der kaaij
m.vanderkaaij@kunstvereniging.nl
06 - 17415997
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